Roth Gyula Kupa, Sopron

võket tartalmazó 50 darabos kollekción
kellett számot adni fajismereti tudásukról. Délután az Anger-réti lõtéren zajlott
az utolsó versenyszám, az 50 m-es kispuska-lövészet. Ennek befejeztével hamarosan megismerhetõ volt a verseny
végsõ sorrendje is:
Összetett verseny:
I. helyezett: Supán Ákos ( NYME
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola,
Sopron)
II. helyezett: Nagy Gergely (NYME
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola,
Sopron)
III. helyezett: Gáspár István (Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged)

Tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre az Erdésztanulók Országos
Szakmai Gyakorlati Versenye, amelynek
házigazdája ebben az évben a soproni
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
volt. A verseny lebonyolításában jelentõs szerepet vállalt a Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. is a terepi versenyszámok
helyszíneinek kiválasztásával, az írásbeli feladatlapjának összeállításával és versenybírók biztosításával.
A megmérettetésben öt erdésziskola
tanulóinak legjobbjai vettek részt április
26. és 29. között, hogy a részletesen kidolgozott versenyszabályzat keretei között bizonyítsák szakmai felkészültségüket. A szabályok értelmében egy iskola
legfeljebb négy fõt indíthatott. Minden
versenyszámot egy-egy háromfõs bizottság értékelt, amelyekbe a rendezõ
iskola, a TAEG Zrt. és a vendégiskolák
valamelyike is delegált egy-egy tagot.
Az elsõ nap délutánján a megnyitó
ünnepség után technikai értekezleten
kapták meg a versenyzõk és a versenybírók a szükséges eligazítást, és itt történt meg a rajtszámok kisorsolása is.
Másnap a terepi versenyszámokkal
megkezdõdtek a verseny igazi izgalmai.

Ezen a napon gyérítésjelölésben, fakészlet-meghatározásban, motorfûrészkezelésében, választékolásban, számbavételben és határazonosításban mérték
össze tudásukat az ifjú erdészjelöltek.
Ezek közül az egyik legizgalmasabb
a határazonosítás volt, ahol térkép alapján terepi pontokat kellett megkeresni, s
ott erdõleírási feladatokat végrehajtani.
A harmadik napon került sor a belsõ
versenyszámok lebonyolítására. Elõször egy kétórás írásbeli feladatlap várt
a versenyzõkre, amelyben valamennyi
szakmai tantárgyból szerepeltek kérdések, feladatok. Ezután következett a
komplex felismerés, amelynek során a
résztvevõknek egy fákat, cserjéket,
lágyszárúakat, emlõsöket, madarakat,
vadnyomokat, gombákat, erdei kárte-
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Az egyes versenyszámok gyõztesei:
Határazonosítás: Tóth Gábor (Mátrafüred)
Gyérítésjelölés: Varga István (Mátrafüred)
Fakészlet-meghatározás: Supán Ákos
(Sopron)
Motorfûrész-kezelés: Nagy Gergely
(Sopron)
Választékolás: Supán Ákos (Sopron)
Írásbeli: Nagy Gergely (Sopron)
Felismerés: Molnár Tamás (Sopron)
Lövészet: Kripóczki Ádám (Szeged)
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a
negyedik napon került sor. Az összetett
verseny elsõ három helyezettjének díjai
értékes Stihl és Husquarna gépek voltak.
Az egyes versenyszámok gyõztesei szintén tárgyjutalmat kaptak.
Ezúton köszönjük meg a fõ szponzoroknak, az Andreas Stihl Kft.-nek és a
Husqvarna Magyarország Kft.-nek a
verseny támogatását. Köszönjük a Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.-nek a verseny megszervezésében és lebonyolításában való részvételt. Külön köszönet
illeti Román Józsefet, az erdõgazdaság
vadászati igazgatóját, aki fõbíróként a
tõle megszokott alapossággal és körültekintéssel ügyelt a verseny tisztaságára,
s nagyrészt neki köszönhetõ a terepi
versenyszámok elõkészítése is.
Folcz Tóbiás
Fotó: Pápai G.
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